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یمكنك الذھاب إلى آغرا عن طریق الجوالت السیاحیة ، اما اذا 
كانت رحلتك دون جوالت سیاحیة او كنت تود الذھاب إلى آغرا 

 Agraبنفسك وكانت رحلتك بالقطار ، ففي داخل محطة 
Cantt   یوجد مكتب ھیئة سیاحي وھو ،Uttar Pradesh  
( UP )   ویقدم جوالت ، 

 
لجمیع االماكن السیاحیة في آغرا وبعض ضواحیھا باالضافة 

 (فاتح بور سكري ) وتشمل ھذه الجوالت تذاكر الدخول   Fatehpur Sikriل
 
 

روبیة ، وھي االفضل لمشاھدة  350روبیة للبالغین ، اما االطفال 2000االماكن السیاحیة ، واالسعار لھذه الجوالت 
 10:30آغرا وضواحیھا ، اما ساعات الجوالت فتبدا من الساعة 

حیث تعود لنفس المحطة ، ومن ھذه  6:30صباحا ، إلى الساعة 
المحطة یمكنك استخدام القطار المتجھ إلى دلھي  ان كنت ال تود 

 االقامة في آغرا .
 .یوم الجمعة ال توجد جوالت 

 لمزید من االطالعات :
 www.up-tourism.com/agra_darshan.htm 

 
 آغرا -قطار دلھي 

 
 حركة القطارمن دلھي إلى آغرا  

 من دلھي إلى آغرا           Shatabdi Express 12002حركة قطار 
 8:15والوصول إلى آغرا في تمام الساعة  6:15حركة القطار من دلھي في الساعة 

 
 حركة القطار من آغرا إلى دلھي بنفس القطار 

  22:30، الوصول في تمام الساعة  20:30الحركة الساعة 
 

ویقدم ھذا القطار وجبة االفطار عند الحركة من دلھي آلغرا ، كما یقدم وجبة الغداء عند العودة من آغرا إلى دلھي ، 
 والوجبات شاملة التذكرة وھو مكیف .

 
 روبیة  700وسعر الدرجة االولى 

 
 ھذا القطار ال یعمل یوم الجمعة ، ویرجع السبب بان تاج محل مغلق یوم الجمعة  . 

  

 كیف یمكنك الذھاب إلى آغرا 
 

Traveling to Agra 
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  - Hazrat Nizamuddin من دلھي : محطة  

 
المنطلق من ھذه المحطة ،  من دلھي إلى   Taj Expressحركة قطار 

 آغرا والعكس 
 

 10:15، الوصول الساعة   7:15االنطالق من دلھي إلى آغرا الساعة 
 

االنطالق من آغرا  إلى دلھي الساعة 
  22، الوصول   18:55

ھذا السعر لمرة واحدة ولیست للذھاب 
 واالیاب 

 ، یعمل یومیا  Rs 263والسعر حوالي 
 

اذا كنت تود الذھاب آلغرا دون جوالت 
سیاحیة فمن االفضل لك استخدام القطار 

 ولیست الباص .
  

قطار  للذھاب من دلھي  20ویوجد 
 آلغرا والعكس .

 Shatabdi Express     قطار 

 

 


